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BEWOGEN BEWOGEN 
WOORDENWOORDEN

De gekruisigde Jezus De gekruisigde Jezus 
spreekt je aanspreekt je aan

STILLE ZATERDAGSTILLE ZATERDAG

“Vader, in uw handen leg ik mijn geest!”“Vader, in uw handen leg ik mijn geest!”

VaderVader, in Uw handen , in Uw handen 
beveel ik mijn geest.beveel ik mijn geest.

ChristusChristus, Hijzelf is , Hijzelf is 
het geweest.het geweest.

NettenNetten, voor Hem , voor Hem 
gespannen door het gespannen door het 
kwaad.kwaad.

WijnstokWijnstok, tot , tot 
ontspruiten nu in ontspruiten nu in 
staat.staat.

HeilHeil, niet te stuiten , niet te stuiten 
krijgt nu vrij baan.krijgt nu vrij baan.

RustRust, zijn werk heeft , zijn werk heeft 
Hij gedaan.Hij gedaan.

Het grootste lijden Het grootste lijden –– Jelly VerwaalJelly Verwaal

Nee, 't waren niet de nagels door Zijn handen,Nee, 't waren niet de nagels door Zijn handen,
ook niet de lichaamspijnen die Hij leed.ook niet de lichaamspijnen die Hij leed.
't Was niet de kruisiging op zich, de schande,'t Was niet de kruisiging op zich, de schande,
't was zélfs de doodsstrijd niet, die Hij 't was zélfs de doodsstrijd niet, die Hij 
doorstreed.doorstreed.

Maar 't was de schúld, die Hij, de schuldeloze,Maar 't was de schúld, die Hij, de schuldeloze,
van heel de mensheid op Zijn schouders van heel de mensheid op Zijn schouders 
droeg.droeg.
Díe zondenlast, de werken van de boze....Díe zondenlast, de werken van de boze....
Dát was de dodelijke angst, die Hem versloeg.Dát was de dodelijke angst, die Hem versloeg.

Was 't door die schúld, dat God Hem Was 't door die schúld, dat God Hem 
moest verlaten;moest verlaten;
dat Hij in eenzaamheid Zijn lijden droeg?dat Hij in eenzaamheid Zijn lijden droeg?
Het ZoonHet Zoon--zijn van de Vader mocht niet zijn van de Vader mocht niet 
baten,baten,
totdat de Vader zei: Het is genoeg.totdat de Vader zei: Het is genoeg.

En zo stierf Hij. In volle overgave.En zo stierf Hij. In volle overgave.
Vader, in Uw hand leg ik nu mijn geest.Vader, in Uw hand leg ik nu mijn geest.
Zijn lichaam was geteisterd en gehavend:Zijn lichaam was geteisterd en gehavend:
Het offer dat Hij bracht Het offer dat Hij bracht -- dat óns geneest. dat óns geneest. 


